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Kuremaa on valmis
suvekeskuse rolli täitma

Võidupühal saab
oma jaanitule
läita presidendi
süüdatud
võidutulega

Kui Jõgeva valla kevadkeskusel Tormal tuli tänavu kolmeks kuuks
kavandatud vahvad sündmused koroonaviiruse tõttu ära jätta või veebi
kolida, siis Kuremaa kultuurirahvas loodab, et neil läheb paremini:
rahvakogunemistele kehtestatud piirangud on leevenemas ja nad on
valmis suvekeskuse rolli täitma.
Aastaajakeskuse tiitli ja tunnusmeene võtavad kuremaalased tormalastelt vastu 3. juulil kell 20 Kuremaa rannas. Tervitama tuleb
vallavanem, järgneb väike kontsert. Suvekeskuse programmis ongi
põhirõhk kontsertidel. Muusikat pakutakse mitmele maitsele: kuulda saab kooride esinemist, klassikalist soololaulu, džässi, poppi ja
pärimusmuusikat. Ära proovitakse ka üks uutmoodi kontserdivorm
– piknikukontsert.
Nagu mitmel varasemal aastal, toob tänavugi Kuremaa suvesse
elevust kohvikutepäev. Seda peetakse 18. juulil. Ka üle-eestiline Unustatud Mõisate külastusmäng, mida korraldatakse Eesti Mõisakoolide
Ühenduse ja ühenduse Eesti Mõisad eestvedamisel, jõuab taas Kuremaale. Mõisahuvilised on külla oodatud ühel juunikuu päeval ning
kahel päeval juulis ja augustis. Külastusmängu päevadel saab osaleda
giidituuril, einestada kohvitoas, vaadata näitusi ja kuulata kontserte.
„Ootame kõiki Kuremaa suvekeskuse sündmustest osa saama,“ ütles
Kuremaa turismi- ja arenduskeskuse juhatuse liige Tiina Tegelmann.
Suvekeskuse sündmustele tõmmatakse joon alla 16. septembril.
Kuremaa suve on juba mitmel aastal ilmestanud küüslaugufestival.
Kas see ka tänavu teoks saab, selle kohta on korraldajad lubanud
otsuse teha hiljemalt 6. juuliks.

Tulenevalt COVID-19 seatud piirangutest avalike ürituste läbiviimisel ei toimu tänavu traditsioonilist üleriigilist võidupüha paraadi
Paides ja maakondlikku maakaitsepäeva tähistamist Mustvees.
Need leiavad aset järgmisel aastal.
Tänavune võidupüha tähistamine toimub võrreldes möödunud
aastatega tagasihoidlikumalt, ent ajaloolisi traditsioone jälgides.
23. juunil süütab president Kersti Kaljulaid Kadriorus võidutule.
Tuletoojad kõikidest Kaitseliidu malevatest viivad tuled kodumaakondadesse.
Sellel aastal on tuletoojateks Noorte Kotkaste organisatsiooni
valitud noorkotkas ja noortejuht, kuna tänavu 27. mail täitus organisatsioonil 90 aastat tegevuse alustamisest.

Sündmused Jõgeva valla
suvekeskuses Kuremaal

Jõgeva maakonda Põltsamaale Vabadussõja mälestussamba
juurde toovad võidutule noortejuht Andres Reinesberg ning noorkotkas Kaur Saar.
Võidutuli saabub meie maakonda orienteerivalt kell 14. Seejärel
jagab Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik Tarmo Laaniste tule vallavanematele. Põltsamaal jääb võidutule tõrvik mälestusmärgi juurde
põlema kella 16ni. Soovijatel on sealt võimalik läita oma võidutuli.

3. juulil kell 20 suvekeskuse avamine rannas. Esinevad kultuuriseltsi Jensel kollektiivid ning Marek Sadam ja Tõnu Laikre.
4. juulil kell 17 Tartu Akadeemilise Meeskoori ja naiskoori
Emajõe Laulikud kontsert lossi trepil (vabatahtlik annetus)
18. juulil kella 12–21 kohvikutepäev Kuremaal.
18. juulil kell 17 German Gholami Torres-Pardo (tenor) kontsert „Grande amore“ lossis, kontsertmeister Margus Riimaa.
Pääse 10 €.
18. juulil muusikahoov rannamajas. Kell 14 pillimeeste klubi
jämm, kell 18 esinevad bändid (Sandem, Mehed Garaažist, Funkitol, Egeth, Šahh Matt, Muster).
21. juulil kell 19 piknikukontsert lossi hoovis, esinevad Birgit,
Tanja ja Mihkel Mattisen

Võidutuli
Jõgeva vallas
Võidutule toob Jõgeva valda vallavanem Tiit Lääne. Jõgeva valla
inimesed, külaseltsid, kultuurikollektiivid, kogukondade esindajad on oodatud viima võidutuld koduaedadesse ning küladesse
jaanitule süütamiseks.
Kell 15 saabub võidutuli Jõgeva kultuurikeskuse ette Hea Linna
Vaimu juurde
Kell 16 saabub võidutuli Laiuse kalmistule Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde
Kell 16 saabub võidutuli Palamuse rahvamaja juurde
Kell 16 asetavad naiskodukaitsjad võidutule Kõnnu lahingpaiga
mälestussambale
Sel suvel Jõgeva vallas avalikke jaanipidusid ei toimu. Küll aga
peavad oma jaanituld väiksemas seltskonnas külakogukonnad ning
levitavad sõna oma kodukandis.

7. augustil kell 19 rahvamuusika õhtu, esineb Juhan Uppin.
Pääse 5 €.
16. augustil kell 19 Hedvig Hansoni kontsert sarjast „Helisevad
õhtud“ (vaata ka Facebook.com/hedvighanson) lossis.
27. juunil, 11. ja 12. juulil ning 8. ja 9. augustil kella 10–
18.40 külastusmäng Unustatud Mõisad. Igal täistunnil toimub
lossis jalutuskäik giidiga, avatud on kohvik. Perepilet 7 €, tavapilet 4 €, sooduspilet 2 €. 26. juunil kell 15 annavad Kuremaa
lossis kontserdi Merle Silmato (alt) ja Diana Liiv (klaver), kavas
Rahmaninovi ja Tšaikovski looming. 12. juulil kell 10 esinevad samas „Klassikatähtede“ saatest tuttavad Siret Sui (flööt),
Tähe-Lee Liiv (klaver) ja Tanel-Eiko Novikov (löökpillid), kavas
Sarasate, Gosseci ja Rahmaninovi muusika. Kummagi kontserdi
pääsmed maksavad 5 €.
16. septembril suvekeskuse lõpetamine ja rahvaliku muusika
kontsert Kristi Koolilt
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Tere, hea vallarahvas!

Nii nagu on pidevas muutuses elu, on seda ka Jõgeva vald.
Väärika ajalooga kohalik omavalitsus, mis 2017. aasta sügisel
sai pärast haldusreformi oma
praegused piirid. Alates maikuu
lõpust juhib valla tegemisi uus
võimukoalitsioon, mis on varasematest laiapõhjalisem, koondades enda alla nii erakondi kui
ka valimisliite, kes viimastel kohalike omavalitsuste volikogude
valimistel osalesid.
Kirjutades täna teile esimest
korda vallavanema ülesannetes,
tahan kinnitada, et vallavalitsus
jätkab valla igakülgset arendamist, milles kesksel kohal on
vallakodanik oma vajaduste ja
soovidega. Samuti kogukonnad ja
piirkonnad, mis on Jõgeva vallas
erinäolised ja tugevad, moodustades igati arvestatava jõu valla
arenguteel.
Jõgeva valla tugevus peitub
ühtses tervikus, kus neli endist
omavalitsust on koondunud
ühiseks jõuks, võttes parimad
oskused ja kogemused üle valla
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eri paigust. Kõik see, mis toimub
Tormas või Palamusel, Kuremaal
või Sadalas, ongi meie ühine
Jõgeva vald.
Jõgeva vallas sünnib palju põnevat ja huvitavat, millest tasub
teavitada ka laiemat üldsust, et
teha oma kodukanti nähtavamaks ning meelitada siia külalisi.
Seepärast kavatseme kõigi tavapäraste tegevuste juures pöörata
olulist tähelepanu mainekujundusele. Et vald oleks nähtav ja
atraktiivne. Suurelt mõtlemine
nihutab eesmärke ja sellega ka
silmapiiri. Unistused loovad kirge, mis kannab elu edasi.
Kuna meie vald on Jõgevamaa
kolmest omavalitsusest suurim ja
asub geograafiliselt maakonna
keskel, peame võtma endale ka
suurema vastutuse olla maakonna vedur. See aitab meil paremini teostada oma eesmärke ning
muuta tugevamaks maakonda.
Koostöö naabritega annab meile
uusi võimalusi ja muudab meid
tugevamaks. Sest mida tugevam
on maakond, seda tugevam on ka
Jõgeva vald.
Niisiis vaatame tulevikku
avatud ja koostööalti pilguga,
käime kaasas aja ja muutustega
ega klammerdu vanasse. Selleks
kõigeks vajab Jõgeva vallavalitsus teie toetust, kaasabi ja
mõtteerksust.
Loome üheskoos Jõgeva valla
kaasaegseks ja avatud omavalitsuseks, kus on meil kõigil alati
hea elada.
TIIT LÄÄNE,
Jõgeva vallavanem

Vallalehe põhimõtted
Alates käesolevast vallalehe numbrist lähtub Jõgeva vallavalitsus
lehe väljaandjana põhimõttest, et kohaliku omavalitsuse infoleht
teenib avalikku, mitte kommertshuvi.
Edaspidi vallalehes tasulisi reklaame ja kuulutusi ei avaldata.
Sarnaselt varasemale leiab vallalehest vallavalitsuse, hallatavate
asutuste või nende rahalisel toel korraldatavate ürituste, vallas toimuvate suursündmuste, heategevusürituste või kogukonda olulise
infoga teavitavad kuulutused.
Vallalehes informeerime oma elanikke vallavalitsuse ja -volikogu
otsustest ning kogukonda puudutavatest plaanidest. Kohaliku omavalitsuse tegevus peab olema võimalikult läbipaistev, et inimestel ei
tekiks tunne, nagu tehtaks kõik olulised otsused kusagil „kõrgel ja
kaugel“. Lehe eesmärk pole inimesi lihtsalt ühesuunaliselt teavitada,
vaid selgitada avalikkusele valitsuse eesmärke, otsuseid ja tegevusi,
hoida elanikke kursis nende õiguste ja kohustustega. Mida paremini on inimesed informeeritud, seda suuremad on nende võimalused
neid puudutavates küsimustes kaasa rääkida ja seda tugevam on
ühtsustunne kogukonnas.
Vallalehe artiklid põhinevad faktidel ning on vabad hinnangutest.
Vallaleht ei edasta erakondade poliitikaid ning teavitustegevus ei ole
erapoolik ning kiitev võimulolijate suhtes. Vallaleht ei ole poliitilise
propaganda tegemise vahend.

Jõgeva vallavalitsus tegutseb mai lõpust uues koosseisus. Muutunud on ka vallavalitsuse liikmete arv: varasema seitsme asemel on neid nüüd
viis. Vallavolikogu 28. mai istungil ametisse valitud vallavalitsuse liikmed Tiit Lääne (vallavanem), Terje Rudissaar (abivallavanem), Aive Tamm
(abivallavanem), Triinu Palmiste ja Priit Põdra saavad käesolevas vallalehes sõna, et tutvustada ennast, oma seniseid tegemisi ja tulevikuplaane.

Abivallavanem
Terje Rudissaar:

Abivallavanem
Aive Tamm:

Vastutan vallavalitsuses rahandus- ja majandusvaldkonna
ja -poliitika eest. Kui rahandusvaldkond on kompaktne ja tegelebki valla rahanduspoliitikaga,
siis majandusteema on väga
mitmekesine, sest see hõlmab nii
ehitust, planeerimist, majandust,
avalikku korda, keskkonnakaitset, vallavara, maakorraldust,
teede ja tänavate korrashoidu kui
ka liikluskorraldust. Mõista on
vaja ka valdkondlike valla osalusega sihtasutuste toimimist. Kuna
arendustegevused on läbivalt seotud ka majandusega, siis tuleb
teha koostööd nii teise abivallavanema kui ka vallavanemaga.
Minu varasemad tegemised
on seotud nii ettevõtlusega kui ka
kohaliku poliitika kujundamisega
Palamuse piirkonnas. Olen poliitikas olnud umbes 20 aastat ja
toimetanud nii vallavolikogus kui
ka vallavalitsuses. Ettevõtlusega
olen tegelenud 25 aastat.
Praeguseks olen Tootsteele OÜ
juhtimise üle andnud oma abikaasale, aga juhatuse liige olen

Jõgeva vallavalitsuses tegelen
hariduse, kultuuri, noorsootöö,
religiooni, kolmanda sektori, turismi, sotsiaalpoliitika, hoolekande, tervishoiu, eakate tegevuse
ja valdkondlike valla osalusega
sihtasutuste küsimustega. Samas
vaatleme kõiki valdkondi ka koos
teiste vallavalitsuse liikmetega ja
arutame asjad ühiselt läbi.
Olen juhtinud kümme aastat
Jõgevamaa Koostöökoda, maakondlikku organisatsiooni, mille eesmärgiks on maaelu edendamine läbi LEADER meetme.
Selles ametis sain kaasa aidata
mitme ettevõtmise, ettevõtte ja
vabaühenduse sünnile ja edasisele kulgemisele ning tänu sellele
tööle oman päris head ülevaadet
Jõgeva valla aktiivsetest kogukondadest, ettevõtetest ja tublidest inimestest.
Lisaks olen aastaid tegelnud
mitmesuguste projektide rahastustaotluste ja elluviimisega. Olen

edasi. Aktiivselt ettevõtte töösse
panustada ei jõua, sest valla asjadega kurssi viimine võtab praegu
kogu aja.
Selle kohta, millega soovin
esmajoones tegelda, toon välja
mõned märksõnad: elamumajandus Vooremaal vajab arendajat; vallavalitsuse personal vajab
optimeerimist; sealt, kus algavad
kruusateed, kipub elu välja surema; Vooremaa on suurepärane
elukeskkond noortele peredele.

Vallavalitsuse liige
Priit Põdra:
Olen sündinud, kasvanud ja
gümnaasiumihariduse saanud
Jõgeval. Pärast Jõgeva gümnaasiumi lõpetamist asusin õppima
Tartu ülikooli haridusteadusi
ning juba kahe aasta möödudes
sidusin end taas tugevamalt kodulinnaga, naastes 2006 kodukooli
ja asudes seal õpetajana tööle.
Haridusteaduste bakalaureusekraadi omandasin 2010. aastal
ning magistrikraadi ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja erialal
aastal 2013. Samal aastal jätkasin õpetajatööd haridusreformi
järgses Jõgeva põhikoolis. Aastast
2016 olen Jõgevamaa gümnaasiumi direktor.
Kohaliku elu küsimustes olen
oma oskuste ja teadmiste piires
kaasa arutanud ja aidanud alates
aastast 2009, mil osutusin valituks Jõgeva linnavolikokku. Olen
täitnud ka Jõgeva linnavolikogu
esimehe, Jõgeva linnavalitsuse
liikme ning linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe

ametikohta. 2017 valiti mind uue
suure Jõgeva valla volikogusse ning
üksiti volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni aseesimeheks. Alates
käesoleva aasta maikuu lõpust olen
Jõgeva vallavalitsuse liige.
Nagu ülaltoodust koorub, olen
oma õpingud, tööalase elu kui ka
tegevuse kohalikus omavalitsuses
sidunud tugevalt haridustemaatikaga ning ka praegu vallavalitsuse
liikmena on minu jaoks muude otsustusi nõudvate valdkondade kõrval just haridusteemad need, milles
soovin oma nõu ja jõuga koduvalla
arengule kaasa aidata.

andnud oma panuse Mustvee
kiriku oreli renoveerimisse, rannapromenaadi valmimisse, teadusklassi sisustamisse, tervisekeskuse rajamisse, olen aidanud
välja töötada haridusvaldkonna
tugispetsialistide võrgustikku ja
panustanud mitmete maakonda
ja piirkonda tutvustavate trükiste valmimisse. Usun, et saan
oma kogemusi ja oskusi kasutada
Jõgeva valla kodanike heaks.

Vallavalitsuse liige
Triinu Palmiste:
Püüan esindada vallavalitsuses
rahva häält. Minu peamine suund
on siiski noored. Noored on meie
tulevik. Kui anname neile parima
hariduse ja loome vaba aja veetmise võimalused, saavad nad asuda
looma pagasit, mis on neile toeks
iseseisvas elus. Tähtis on ka rahvusvahelise noorsootöö arendamine ja
selle läbi uute võimaluste avamine
noortele.
Pean oluliseks, et kultuuri- ja
sporditegevuses osalemise võimalus oleks valla kõigi piirkondade
inimestel. Elanike rahulolu peab
olema sarnane nii linnas kui ka
maapiirkondades. Sellepärast tahan kaasa aidata arengut takistavate tegurite kaotamisele uute ja
inspireerivate lahenduste kaudu.
Jõgeva vald tervikuna peab olema
mitte minemiseks, vaid olemiseks
ja (tagasi)tulemiseks.
MTÜ Marlau juhatuse liikmena lõin 2013. aastal Kuremaale
restaureerimiskoja. 2015. aasta
septembrist 2017. aasta novembrini olin Jõgeva vallavalitsuse liige.
Olen olnud ka Kuremaa
ANK noortejuht (2015–2017) ja

koordineerinud ESF tegevuste
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames Jõgevamaa koostöögruppi (2017–2018). Praegu
töötan projektipõhises PiibeTeatris,
kus minu hallata on turundus ja
avalikud suhted. Hingelähedasse
noorsootöösse annan oma panuse
Mustvee valla noortekeskuse rahvusvahelise noorteinfo partnerluse tegevuskava 2020. a koordinaatorina ja Eurodesk Jõgevamaa
koordinaatorina.
Oman pikka kogemust ettevõtjana ning erinevate suurürituste
korraldamisel. Ma ei ole ühegi
erakonna liige.

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse istungitest
9. juuni istungil
1. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
2. Tunnistati kehtetuks Jõgeva vallalehe reklaami ja kuulutuste hinnakiri.
3. Määrati toetused noorte omaalgatusprojektide korraldamiseks.
4. Anti luba 12. juunil Jõgeva kultuurikeskuse ümber laada ja 24. juulil
kella 19st kuni 25. juulil kella 3ni Palamuse lauluväljakul avaliku meelelahutusürituse korraldamiseks.
5. Muudeti Jõgeva lasteaia Karikakar direktori ja Jõgeva põhikooli direktori ametikoha täitmiseks välja kuulutatud konkursi komisjoni koosseisu.
6. Nõustuti Keskkonnaameti sooviga anda Nordpont OÜ-le keskkonnaluba Jõgeva alevikus asuva silla rekonstrueerimiseks, sellega kaasneb
ajutine tammide paigaldamine ning veetaseme langetamine.
7. Määrati Sadukülas Väska ja Väskavälja kinnisasja piiride muutmisel
tekkivatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
8. Anti nõusolek riigi omandisse jäetava Kuremaa alevikus Kaalumaja 10a
asuva sigala teenindamiseks moodustatud katastriüksuse koormamiseks hoonestusõigusega Ekspertnõuande OÜ kasuks.
9. Väljastati Jõgeva kultuurikeskuse pargis valminud mängu- ja virgestusala esimesele etapile osakasutusluba.
10. Anti kasutusluba Kaarepere külas asuvale töökojale ning Torma alevikus asuvale puidu- ja remonditöökojale.
11. Kutsuti Luua Metsanduskooli nõunike kogust tagasi Aare Olgo ning
esitati nõunike kogusse Jõgeva vallavolikogu liige Ain Malm.

12. Kinnitati Jõgeva vallavara komisjoni ja Jõgeva valla kriisikomisjoni
uus koosseis.

9. Arutati Luua Metsanduskooli nõunike kogusse Jõgeva valla esindaja
määramist.

2. juuni istungil
1. Otsustati vabastada FIE Anna Skalkina Jõgeva linnas Piiri tn 4 hoones
asuvate äriruumide üüri tasumisest 1. aprillist kuni 30. aprillini 2020.
2. Otsustati nurjunud enampakkumise järgselt võõranda Vaimastvere
külas asuv Klubi kinnistu kuulutuse peale pakkumise teinud soovijale.
3. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
4. Määrati Tähkvere külas Veski kinnisasja jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
5. Anti ehitusluba Laiusevälja külas asuva hoone ümberehitamiseks ja
laiendamiseks, Liivoja külla elamu püstitamiseks, Torma alevikus asuva
hoone osaliseks lammutamiseks ja Jõgeva linnas Suur 5 haldushoone
ümberehitamiseks.
6. Jõgeva vallavalitsuse teede peaspetsialist Gened Sander jagas informatsiooni Jõgeva linna tänavate aastaringse hoolduse ja Suure tänava
rekonstrueerimise põhiprojekti koostamise hangetest.
7. Vaadati üle Jõgeva valla kriisikomisjoni, spordikomisjoni, vallavara
komisjoni koosseis.
8. Vaadati üle Palamuse laada ja avalike ürituste korraldamine ning otsustati lubada avalike ürituste korraldamine, kui korraldaja suudab
tagada eriolukorra järgselt riigis kehtestatud nõuetest kinnipidamise.

29. mai istungil
1. Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus nõukogu liikmeteks
nimetati Raul Soodla, Ene Sööt, Voldemar Ilves ja Valdi Reinas.
2. Osaühingu Jõgeva Veevärk nõukogu liikmeteks nimetati Ahto Vili,
Marek Saksing ja Enn Kivi.
3. Osaühingu Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar nõukogu liikmeteks nimetati
Raivo Põldaru ja Tiina Teppan.
4. Osaühingu Kuremaa Enveko nõukogu liikmeteks nimetati Ain Malm
ja Hardi Perk.
5. Sihtasutuse Betti Alveri Muuseum nõukogu liikmeteks nimetati Ene
Sööt, Maris Paas ja Terje Mitt.
6. Sihtasutuse Jõgeva Linna Sotsiaalmaja nõukogu liikmeteks nimetati
Reet Neimann, Valdi Reinas ja Tiina Teppan.
7. Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus nõukogu liikmeteks määrati vallavolikogu esimees Aivar Kokk ning vallavanem
Tiit Lääne.
8. Aktsiaseltsi Emajõe Veevärk aktsionäri õiguste teostajaks nimetati abivallavanem Terje Rudissaar.
JVT
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Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungitest
Voldemar Ilves esitas ettepaneku valida Jõgeva vallavanemaks
Tiit Lääne. Tiit Lääne oli nõus kandideerima ja tutvustas ennast. Salajase hääletuse tulemusel valiti Tiit Lääne vallavanemaks. Tiit Lääne kogus volikogu koosseisu toetuse, tema poolt
hääletas 16 volikogu liiget.

35. istung 14. mail.
Osales 26 volikogu liiget, puudus Marko Saksing.
Erakorraline istung kutsuti kokku Isamaa Erakonna, EKRE, valimisliidu Uus Jõgeva ja valimisliidu Vooremaa esitatud taotluse alusel
vastavalt Jõgeva valla põhimääruse § 22 lõikele 5.
Volikogu korralisel istungil 30. aprillil oli sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni esimees Tiina Teppan üle andnud pöördumise ettepanekuga anda vallavalitsusele volikogu poolt suunised ühtsete reeglite
kehtestamiseks koolitoidupakkide jagamisel Jõgeva vallas eriolukorra
ajal. Koolitoidupakkide jagamise periood oleks pidanud algama eriolukorra algusest ja kestma kuni kooliaasta lõpuni. Kuna pöördumisele
alla kirjutanud volikogu liikmed pidasid vajalikuks anda valitsusele
suunised nii kiiresti kui võimalik, soovitigi 14. mail kokku kutsuda
volikogu erakorraline istung.
Erakorralisel istungil andis volikogu liige Aivar Kokk kümne volikogu
liikme nimel üle avalduse umbusalduse algatamiseks Jõgeva vallavanemale ja vallavalitsusele ning avalduse umbusaldamise algatamiseks
Jõgeva vallavolikogu esimehele.

Hea vallarahvas!

9.

Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
Otsustati kinnitada Jõgeva Vallavalitsus 5-liikmelisena: vallavanem, kaks abivallavanemat ja kaks vallavalitsuse liiget.

10. Jõgeva Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine.
Kinnitati Jõgeva Vallavalitsuse liikmeteks ja nimetati ametisse:
abivallavanem Terje Rudissaar ja abivallavanem Aive Tamm.
Jõgeva Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati Priit Põdra ja Triinu
Palmiste.
37. istung 4. juunil
Osalesid kõik volikogu liikmed, üks neist Microsoft Teamsi kaudu.

Päevakorras oli:

Volikogu valis vallavolikogu aseesimeheks Marek Saksingu.

1. Õpilaste toitlustamisest eriolukorra tingimustes Jõgeva vallas.
Vallavolikogu esimene aseesimees Mai Treial esines ettekandega õpilaste toitlustamisest eriolukorra tingimustes Jõgeva vallas.
Informatsioon otsustati võtta teadmiseks. Vastavalt põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 45 lõikele 3 korraldab direktor kooli hädaolukorra plaani väljatöötamise, kaasates vajaduse korral õppenõukogu
ja hoolekogu ning eksperte. Hädaolukorra lahendamise plaanis näha
ette õpilastele koolilõuna pakkumise korraldus.

Sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni esimeheks valiti Tiina Teppan
ja aseesimeheks Mai Treial ning haridus- ja noorsootöö komisjoni
esimeheks Kristian Vaarpuu ja aseesimeheks Arvo Sakjas.

36. istung 28. mail
Osalesid kõik volikogu liikmed
Mai Treial andis teada, et esitas tagasiastumise avalduse vallavolikogu
esimese aseesimehe kohalt alates 1. juunist 2020. Vallavolikogu esimees Margus Kask informeeris muudatustest Reformierakonna fraktsiooni koosseisus. Esitatud avalduse kohaselt lahkusid fraktsioonist
Tiina Teppan ja Andrei Fedossovski. Heli Raevald esitas Keskerakonna
fraktsiooni muudatuse. Fraktsioonist arvati välja Marek Saksing ja
Marko Saksing.
Päevakorras oli:
1.

Umbusalduse avaldamine volikogu esimehele.
Vallavolikogu esimehele Margus Kasele avaldas umbusaldust
16 volikogu liiget, 10 volikogu liiget oli vastu.

2.

Volikogu esimehe valimine.
Terje Rudissaar esitas vallavolikogu esimehe kandidaadiks
Aivar Koka. Aivar Kokk andis nõusoleku kandideerimiseks
ja tutvustas ennast ning motiive kandideerimiseks. Salajase
hääletuse tulemusel valiti 18 poolthäälega vallavolikogu esimeheks Aivar Kokk

3.

Volikogu aseesimehe valimine.
Vallavolikogu aseesimeheks valiti Andrei Fedossovski.

4.

Jõgeva Vallavolikogu alatiste komisjonide muutmine.
Otsustati moodustada arengu- ja majanduskomisjon
kümneliikmelisena.

5.

Alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
Alatiste komisjonide esimeesteks ja aseesimeesteks valiti:
revisjonikomisjoni esimeheks Peep Põdder ja aseesimeheks
Enn Kivi;
eelarvekomisjoni esimeheks Raivo Põldaru ja aseesimeheks
Margus Kask;
arengu- ja majanduskomisjoni esimeheks Voldemar Ilves ja
aseesimeheks Jaano Terras;
kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks Ahto Vili ja aseesimeheks Girt Kaarepere;
haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks Kristian Vaarpuu ja
aseesimeheks Väino Ling; sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni
esimeheks Tiina Teppan.

6.

Umbusalduse avaldamine vallavanemale.
Vallavanem Aare Olgole avaldas umbusaldust 16 volikogu
liiget, 9 volikogu liiget oli umbusaldamise vastu.

7.

Umbusalduse avaldamine vallavalitsusele.
Vallavalitsusele avaldas umbusaldust 16 volikogu liiget, 9 volikogu liiget oli vastu.

8.

Vallavanema valimine.

Volikogu revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Tiina Teppan, Ene Sööt
ja Margus Kask.
Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekult kutsuti tagasi endised
esindajad ja nende asendajad. Jõgeva valla uuteks esindajateks valiti
volikogu aseesimees Marek Saksing, vallavanem Tiit Lääne, volikogu aseesimees Andrei Fedossovski, abivallavanem Aive Tamm ning
nende asendajateks volikogu liige Enn Kivi, vallavalitsuse liige Triinu
Palmiste, volikogu liige Tiina Teppan, vallavalitsuse liige Priit Põdra.
Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogust kutsuti tagasi esindajad ja
nende asendajad ning nimetati Jõgeva valla esindajateks Eesti Linnade
ja Valdade Liidu volikogusse volikogu aseesimees Marek Saksing ja
vallavanem Tiit Lääne ning nende asendajateks volikogu aseesimees
Andrei Fedossovski ja abivallavanem Terje Rudissaar.
Vallavolikogu otsustas muuta vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete arvu. Eelnevalt oli eelarvekomisjonis, kultuuri- ja spordikomisjonis, haridus- ja noorsootöökomisjonis ning sotsiaal- ja tervisearenduskomisjonis 8 liiget. Otsustati suurendada eelnimetatud komisjonides
liikmete arvu ühe võrra, st komisjonides on senise 8 liikme asemel 9
liiget. Revisjonikomisjonis on jätkuvalt 5 liiget ning uue moodustatud
arengu- ja majanduskomisjoni liikmete arv on 10.
Volikogu kinnitas komisjoni esimeeste ettepanekul alatiste komisjonide koosseisud:
1) eelarvekomisjon: esimees Raivo Põldaru, aseesimees Margus
Kask, Aivar Kokk, Marek Saksing, Vello Lukk, Mati Kepp, Raul
Taul, Asso Nettan, Rait Persidski;
2) arengu- ja majanduskomisjon: esimees Voldemar Ilves, aseesimees Jaano Terras, Andrei Fedossovski, Enn Kivi, Heli Raevald,
Liivi Lomp, Matti Tsahkna, Kaido Väljaots, Otto Štukert, Kaupo
Jõgi;
3) kultuuri- ja spordikomisjon: esimees Ahto Vili, aseesimees Girt
Kaarepere, Raul Soodla, Valdi Reinas, Aare Olgo, Andres Kittus,
Imre Mihhailov, Ergo Prave, Maiu Veltbach;
4) haridus- ja noorsootöökomisjon: esimees Kristian Vaarpuu, aseesimees Arvo Sakjas, Hardi Perk, Reet Neimann, Ain Malm, Väino
Ling, Kaja Reiman, Mart Enel, Veigo Tumaševski;
5) sotsiaal- ja tervisearenduskomisjon: esimees Tiina Teppan, aseesimees Mai Treial, Ene Sööt, Marko Saksing, Reet Neimann,
Malle Koppa, Katri Haaviste, Viktor Svjatõšev, Angela Saksing.
Toimus Jõgeva valla põhimääruse muutmise eelnõu esimene lugemine.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 18. juunil kell 15.00 Jõgeva
kultuurikeskuses.
Kõigi õigusaktidega on võimalik tutvuda Jõgeva valla veebilehel:
www.jõgeva.ee.

Uue koalitsiooniga volikogu
koguneb täna kolmandat korda.
Komisjonid on tegemas oma igapäevast tööd ja volikogul seisab
ees oluliste otsuste tegemine.
Meie valla elanikud vajavad
mitmekülgsemaid
võimalusi
vabas looduses puhkamiseks,
sportimiseks, suhtlemiseks ja
ka värskes õhus töötamiseks.
Sellest lähtuvalt soovime uuendada Jõgeva linnasüdant, et
muuta see atraktiivsemaks ning
enam maakonna keskuse vääriliseks. Soovime rajada ka linna
erinevaid paiku, kesklinna, raamatukogu, põhikooli, staadioni, Jõgevamaa gümnaasiumi,
spordikeskust Virtus, Piiri parki,
rajatavat kogukonnakeskust ja
vaatetorni üheks tervikuks siduv
promenaad. Promenaadi teine
liin võiks viia meid Betti Alveri
parki ja muuseumi, represseeritute parki ning ulatuda välja
Pedja jõe äärde, kuhu soovime
rajada nüüdisaegse ujumis- ja
puhkeala. Promenaadile paigaldatakse pingid ja valgustid ning
osadele pinkidele soovime luua
ka interneti- ja elektriühenduse
kasutamise võimaluse. Nii saaksid inimesed võimaluse vabas
õhus töötada. Inimesi, kes seda
Jõgeva kesklinnas teha sooviksid, peaks jätkuma. Lähitulevikus kolivad ju mitme asutuse
töötajad valmivasse riigimajja.
Promenaadid ja mänguväljakud, mis parandaksid valla
asulate välisilmet ja pakuksid
vallarahvale aktiivse liikumise
võimalusi, on plaanis rajada ka
teiste valla piirkondade keskustesse. Samuti on plaanis renoveerida spordikeskus Virtus ja
rajada sellega ühise katuse alla

liuväli. 12. juunil kohtusime
spordiinimestega, et kuulata ära
nende soovid ja nägemused, milline peaks spordikompleks edaspidi välja nägema.
Lähiajal soovime välja kuulutada arhitektuurikonkursi, et
juba sellel sügisel alustada promenaadide ehitust ning järgmisel aastal Jõgeva linnasüdame
uuendamist. Promenaade ja
mänguväljakuid soovime esmajärjekorras näha valla eri piirkondade keskustes: Tormas, Sadalas, Palamusel, Luual, Jõgeva
alevikus, Siimustis, Vaimastveres, Kaareperes, Laiusel, Kuremaal ja Jõgeva linnas.
Ootame kõiki huvilisi 25.
juunil kell 12 Jõgeva kultuurikeskuse ette, et koos jalutades
arutada, kuhu täpselt peaks promenaadi rajama, milliseid vajalikke investeeringud peaks vald
veel lähiaastatel tegema ning
milline peaks välja nägema uus
linna keskväljak.
Soovin kõigile ilusat lähenevat võidupüha ja toredat ning
meeleolukat jaanipäeva!

AIVAR KOKK,
Jõgeva vallavolikogu esimees

Volikogu ja valitsuse
esindus tutvus Elva ja
Tõrva linnasüdametega
4. juunil käis Jõgeva vallavolikogu ja vallavalitsuse esindus
tutvumas Elva ja Tõrva uuendatud linnasüdametega, et saada
häid mõtteid, mida Jõgeva vallas
ellu viia. Jõgeva vallavolikogu
esimees Aivar Kokk on nimelt
välja käinud mõtte uuendada Jõgeva linnasüdant, muutes selle
atraktiivseks avalikuks ruumiks,
ning rajada linna eri piirkondi
(kesklinn, põhikool ja raamatukogu, gümnaasium, Virtus, Piiri
park, kogukonnakeskus-vaatetorn) ühendav ringpromenaad,
mille haru viiks ka teisele poole
raudteed (Betti Alveri muuseumi, represseeritute parki, jõe
äärde). Promenaadi ja mänguväljaku võiks Aivar Koka arvates
rajada veel üheteistkümnesse
paika vallas. „Volikogu koalitsiooniga oleme asja juba arutanud. Kui plaan leiab toetust,

kuulutatakse välja linnasüdame
arhitektuurikonkurss," ütles Aivar Kokk ja lisas, et ettevõtmise
saab teoks teha riigi ja valla eelarveraha ning võimaluse korral
mõnest fondist taotletavat projektiraha kaasates.
Vallavolikogu esimees märkis, et kuna arhitektuurikonkursi läbiviimine, võidutöö põhjal
ehitusprojekti koostamine ja ehitushange võtavad omajagu aega,
saab linnasüdame väljaehitamine alata kõige varem tuleva
aasta kevadel, promenaadide
rajamist on võimalik alustada
aga juba tänavu sügisel. Promenaadid parandaksid valla asulate välisilmet, ent pakuksid vallarahvale ka aktiivse liikumise ja
vabas õhus töötamise võimalusi.

MERLE MEITUS,
Jõgeva vallavolikogu kantselei spetsialist

Jõgeva vallavolikogu koosseisus toimus rida muudatusi
Jõgeva valla valimiskomisjon taastas 1. juunil vallavolikogu liikmete Aare Olgo (Eesti Keskerakond), Arvo Sakjase (Eesti Keskerakond),
Vello Luki (Eesti Keskerakond) ja Mati Kepi (Sotsiaaldemokraatlik
Erakond) volitused ning lõpetas volikogu asendusliikmete Riho Seppeti (Eesti Keskerakond), Matti Tsahkna (Eesti Keskerakond), Väino
Lingi (Eesti Keskerakond) ja Ain Aru (Sotsiaaldemokraatlik Erakond)
volitused. Volikogu liige Urmas Astel (Eesti Keskerakond), kelle volitused olid samuti peatunud, loobus volikogu liikme mandaadist.
Valimiskomisjon peatas Tiit Lääne (Valimisliit „Uus Jõgeva“) voli-

tused seoses tema Jõgeva vallavanemaks valimisega. Asendusliikmeks
määrati Reet Neimann.
Peatati Terje Rudissaare (valimisliit Vooremaa) ja Priit Põdra (Isamaa erakond) volikogu liikme volitused nende Jõgeva vallavalitsuse
liikmeteks kinnitamise tõttu. Asendusliikmena said volikokku Valdi
Reinas (valimisliit Vooremaa) ja Ain Malm (Isamaa erakond).
JVT

Volikogu ja valitsuse esindus Tõrva väljakut
uudistamas. FOTO: ERAKOGU
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Palamuse laululaval antakse 5. juulil üle
Oskar Lutsu huumoripreemia
Palamuse laululaval antakse 5. juulil kell 14.00 üle Oskar Lutsu huumoripreemia, mille pälvib Tallinna Linnateatri näitleja Argo Aadli. Tavapäraselt on preemia üleandmine aset leidnud aprillis, ent sel aastal
lükkus see eriolukorra tõttu edasi.
Tänavune huumoripreemia laureaat on huumorisõpru rõõmustanud
näiteks miilitsamees Jüri Kessnerina teleseriaalis „ENSV“ ning Kokaviidika küla rahvatantsuhuvilise postiljoni Herbert Vinguna.
Huumoripreemia žürii tõstis Argo Aadli puhul esile tema oskust luua
eripalgelisi humoorikaid karaktereid.
Oskar Lutsu huumoripreemiat annab välja Palamuse Kultuur koostöös Jõgeva vallavalitsusega. Laureaadile üle antav summa koguneb
suuresti üksikisikute ja asutuste-ettevõtete annetustest.
Annetused on oodatud 3. juulini Jõgeva vallavalitsuse arveldusarvele EE412200001120155067 (Swedbank) või EE861010102021814008
(SEB Pank). Ülekande tegemisel lisada selgitusse märksõna „Huumoripreemia“.
Lisainfo: Palamuse Kultuur juhataja Ehtel Valk, 5306 0460, ehtel.
valk@jogeva.ee

Jõgeva kohvikutepäev
ootab osalejaid
9. augustil 2020 toimub viies Jõgeva kohvikutepäev. Avatud on
nii kodukohvikud õunapuude ja sõstrapõõsaste vahel kui ka asutuste kohvikud, kes tutvustavad oma teenuseid. Igal aastal on üha
enam kohvikuid avatud ka Jõgeva alevikus ja suvilate piirkonnas.
Jõgevlased võõrustavad lahkelt nii lähedalt kui kaugemalt saabuvaid külalisi!
Kui sul on hea idee ja sõbrad, kellega kohvikut pidada, siis registreeri oma kohvik hiljemalt 5. juuliks aadressil: jõgeva.ee/kohvikutepaev. Kohvikut tutvustav pilt saada e-posti aadressile eva-kristi.
hein@jogeva.ee (kirjuta ka kohviku nimi).

Loometee on toonud Argo Aadlit ka Palamusele: ta tegi kaasa
2012. aasta suvel MTÜ Look eestvedamisel Palamuse muuseumi
õuel välja toodud suvelavastuses „Nõiutud kevade“, kehastades
seal Jorh Adniel Kiirt. FOTO: ANATOLI MAKAREVITŠ

Lisainfo: Eva-Kristi Hein, 529 8383

Jõgeva kultuurikeskuse pargi mänguväljaku
esimese etapi tööd on lõppenud
Jõgeva vallavalitsus otsustas 9. juuni istungil väljastada mänguväljakule osakasutusloa. See hõlmab
tervet valmisolevat ala. Praegu on lastele paigaldatud
ronila ja kiiged ning kogu liivaala asendatud kummimultšikattega. Sellega mänguväljaku ehitamine
ja arendamine ei lõppe. Tänavu on kavas teise etapi töödena paigaldada karussell ning atraktsioonid
väiksematele lastele. Nende seas on 2-kohaline kiigekonstruktsioon, mängulaev ja 4-kohaline vedrukiik.
Kui need tööd on lõppenud ning atraktsioonid lastele
mängimiseks turvalised, saab väljastada järgmise osakasutusloa valminud alale. Mänguväljaku kolmanda
etapi tööd jäävad eeldatavalt järgmisesse aastasse. Siis
saab mängualale paika vanematele lastele mõeldud
keraja kujuga võrgust ronila liurenniga.
Kultuurikeskuse pargi mängu- ja virgestusala uuendamine on üks suuremaid mänguväljakute kaasajastamise projekte Jõgeva vallas. Kuna väljaku kogumaksumus on üle 100 000 euro, siis on selle ehitamine
jagatud kolmeks etapiks. Kogu mänguplatsile saab
lõpliku kasutuloa väljastada pärast kolmanda etapi
tööde valmimist.
Uue mänguväljaku eelneva rikkumise ja lõhkumise
tõttu on kaalumisel valvekaamerate paigaldamine.
Uus ronila pakub lastele mängu- ja avastusrõõmu. FOTO: MARGE TASUR

Paunvere väljanäituse
ja laada toimumine
selgub juuli alguses
XXIII Suur Paunvere väljanäitus ja laat toimub esialgse plaani järgi Palamusel 19. septembril 2020. Väljanäituse korraldajad on praegu
äraootaval seisukohal. Hetkel kehtivaid piiranguid arvestades ei oleks
sündmust võimalik tavapärases mahus läbi viia. „Meile on esmatähtis
inimeste turvalisus ja sündmuse planeerimisel võtame eelkõige arvesse
nende heaolu,“ sõnas Paunvere väljanäituse korraldustoimkonna juht
Reelika Kivimurd. Korraldusmeeskond teeb lõpliku otsuse sündmuse
toimumise osas juuli alguses.
Lisainfo: korraldustoimkonna juht Reelika Kivimurd, 5367 7711

JVT

Avati Eesti Taimekasvatuse Instituudi
värskelt renoveeritud laborihoone
5. juunil avati Jõgeva alevikus Eesti Taimekasvatuse Instituudi
(ETKI) värskelt renoveeritud ja sisustatud laborihoone. Renoveeritud
laborihoone on üks kingitus ETKI 100. sünnipäevaks.
Rekonstrueeritud laborihoone, kus on töökohad taimekaitse, taimebiotehnoloogia ja geenipanga osakonna 20 töötajale, loob oluliselt
paremad tingimused koekultuuride paljundamiseks ja pikaajaliseks säilitamiseks, molekulaarseteks analüüsideks ja taimede ettekasvatuseks
kasvuhoones.
„Jõgeva laborisse kolimine toob taimebiotehnoloogid sordiaretajatele lähemale ja edendab seeläbi geneetiliste markerite kasutust sordiaretuses. Uued laboriseadmed võimaldavad oluliselt suurendada geneetiliste analüüside mahtu ning võtta kasutusele uusi taimebiotehnoloogia
meetodeid,“ tõi välja taimebiotehnoloogia osakonna juhataja Kristiina
Laanemets.
Labori juures on moodne, aasta läbi kasutatav kasvuhoone, kus
saab tegeleda erinevate taimehaiguste vaatlustega ning tänapäevase
aretustegevusega. Seitsmes eraldatud boksis saab reguleerida valgus-,

niiskus- ja temperatuuritingimusi. Geenipangas paranevad säilikute
hoiutingimused.
Rekonstrueeritud laboris on duubeldatud võimalus tegeleda markeraretuse ja taimehaiguste analüüsidega. „Molekulaarbioloogia labori
töötingimused paranevad oluliselt. Uued ruumid ja uus tehnika on meil
võimaldanud palgata uusi noori teadlasi,“ tõi välja taimekaitse osakonna juhataja Pille Sooväli.
Renoveeritud hoone avas maaeluminister Arvo Aller. Avamisel osaleid veel maaeluministeeriumi kantsler, majas tööle asuvad ETKI inimesed, ETKI juhtkond, Jõgeva abivallavanemad Aive Tamm ja Terje Rudissaar, Riigi Kinnisvara AS ja ehitaja Arens Ehitustööd esindajad ning
endine ETKI direktor Mati Koppel.
Koguinvesteering oli ligi 740 000 eurot, mis sisaldas hoone remonti
ja Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) kulusid. Labori rekonstrueerimist rahastas RKAS.

ETKI laborihoone renoveerimistööd on lõppenud ja asjaosalised võivad rõõmsalt linti lõigata. FOTO: MAAELUMINISTEERIUM

JVT

Jõgeva kultuurikeskuse ees
kasvav kuusk võetakse maha
Puu, mille täpsemaks liiginimeks on torkav kuusk, on Jõgeva rahvast
aastaid teeninud jõulupuuna, ent paraku hakkas see mõni aeg tagasi
intensiivselt kuivama. Jõgeva valla haljastusspetsialist Taivo Paeveer
selgitas, et kuusele oli viimaseks piisaks karikasse üraskid. Puu juured
olid ka eelnevalt kannatada saanud kiviplatsi ehituse ja trasside rajamise tõttu. Samuti on kuuse juurekael liiga sügaval ning halba mõju on
avaldanud ka paar hiljutist kuiva suve. Nii oligi nõrgestatud puu üraskitele kerge saak. Juba eelmisel aastal viitas punakas latv üraskikahjustusele. Veel detsembris loodeti, et ehk peab kuusk vastu ka selle talve,
kuid kahjuks mitte. Peagi võtavad elektrikud kuuselt lambid ära ja siis
raiutakse puu maha.
Jõgeva linn jõulupuuta ei jää. Praegu kaalutakse nii uue jõulukuuse
istutamist kui jõuludeks metsast kuuse toomist.
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Jõgeva linna sünnipäeva tähistati seiklusorienteerumisega

Kurista lasteaialõpetajad
Rakveres
Karukellal vahva tava –
kolmas aasta hinnas –
sõidutada suured lapsed
ühte Eesti linna.

Keset moodsat linnaplatsi
poiss rattal peatund hetkeks.
Ka meie viivuks seisma jäimesee oli paus me retkes.

Käidud-nähtud meil on juba
Tallinnas ja Tartus,
suurte linnade ees pole
meil küll mingit kartust.

Mäe peal seisis suur ja võimas
veiseisand Tarvas,
uuris meilt: "Kas järgnev kevad
Karukell on Narvas?"

Reisipisik seegi kevad
astus meie perre,
ütles ukselt: "Nüüd ja kohe
sõidame Rakverre!"

Võime vaikselt aimu anda,
mis meid ootab eesViljandis on paadimees,
kes viib meid üle vee.

Kuigi ilm ei olnud kiita,
õues vihm ja vilu,
rõõmus seltskond sõitis kaema
Lääne-Viru ilu.

KÜLLI SOLNIK

Ordulinnuses me saime
tunda müüri kaitset,
meile tutvustati lahkelt
keskaja rahva maitset.

Laura ja Urmas Kõrgvee tulid Jõgevale seiklema Tartust. FOTO: ERAKOGU
Mai lõpus tähistas Jõgeva
linn oma 82. sünnipäeva.
Eriolukorrast tulenevalt pakkus
traditsioonilise linnapäeva ja kevadlaada asemel meelelahutust
seiklusorienteerumine.
Nelja päeva vältel tõi orienteerumine kahele seiklusrajale 81
võistkonda 253 osalejaga. Rada sai
läbida jalgsi, ratta või autoga. Rajal
on 40 põnevat ja harivat kontrollpunkti. Seiklusorienteerumise rajad said paika koostöös osaühinguga Seiklusministeerium. Mängu
korraldaja Joonas Väärtnõu märkis, et tema arvates on Jõgeva väga
äge linn, kus torkab silma seotus
Betti Alveriga.
Jõgeva vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialisti Eva-Kristi Heina
sõnul osutus seiklusorienteerumine üllatavalt populaarseks kaugema kandi inimeste seas.
Laura Kõrgvee tuli Jõgevale
seiklema koos abikaasaga. „Meile
mõlemale meeldib aktiivne liikumine, sealhulgas orienteerumine.
Eriti põnevaks läheb siis, kui orienteerumisele on lisatud seikluslikke
elemente. Seetõttu otsustasimegi
teha sõidu Tartust Jõgevale ja üritusel osaleda,“ selgitas ta. Kumbki
neist ei olnud väga ammu Jõgeval
käinud ning nüüd oli hea võimalus

linnaga lähemalt tutvust teha.
„Üllatusime, kui palju on ühe piisavalt väikese linna keskel erinevatele kuulsustele pühendatud pinke,
kujusid ja mälestustahvleid,“ muljetas Laura Kõrgvee.
Vooremaale tagasi
Pealinnast Jõgevale seiklema tulnud Mari Roots on
osalenud kõigil selle kevade
Seiklusministeeriumi üritustel.
Tema hinnangul on seiklusorienteerumine koroonaajal parim viis
meelelahutuseks. Naine kinnitas,
et Vooremaale tahaks kindlasti tagasi tulla. Siin on veel palju kohti,
mida lähemalt ja rahulikus tempos uurida. „Järgmisel korral tahaks rohkem ringi vaadata Jõgeva
linnas, näiteks käia Betti Alveri
muuseumis,“ nentis ta. Naine on
orienteerumisega tegelenud üle 40
aasta ja on pea kõik Eesti nukad ja
metsatukad läbi käinud. Seetõttu
on natuke kiiksuga orienteerumisüritused talle just põnevaim
väljakutse. Jõgeva tundus talle
eriti põnev, sest siin kandis on päris orienteerumismaastikke vähe
ja Jõgevale sattub ta üldse harva. Autorada alustati Endla looduskaitsealalt Tooma külast, kus

pakkusid rõõmu koplis söövad
hobused ja varsad. „Jõgeva linnas
oli üllatuseks uus bussijaam. Pärast
jalgsi punktide võtmist sõime bussijaama bensukas burksi,“ kirjeldas
Mari Roots. Laiuse–Sadala teekond
pakkus hunnituid vaated voortelt
kuldkollaste rapsipõldudega ja
lõpmatu silmapiiriga. „On tore,
et meil on nii palju haritud põllumaad. Kahjuks ei kohanud kuskil
tee ääres ega ka Jõgeva linnas värske kraami või kasvõi mee müüjaid,
kuigi oli pühapäev,“ täheldas ta.
Mari Rootsi jaoks oli üllatav see,
kui pikka aega Eestis regulaarset
kooliharidust antud on ning kui
tihe oli kunagi koolide võrk: pea
igas külas oli kool ja õnneks on
mõni neist siiani alles. Tallinlasena
leidis ta väga armsa olevat sildikese
väikese kooli uksel: kui tahad sügisel tulla 1. klassi, siis helista kooli
direktorile. Roots lõpetas orienteerumisvõistluse avavee ujumishooaja avamisega Kuremaal.
Meie kant pole võõras
Rita Ojala Türilt on sarnaselt
Marile tegelenud orienteerumisega 40 aastat. Varsemaltki on
orienteerumine teda siia kanti
toonud, viimati 2019. aasta Eesti

meistrivõistlustele orienteerumissprindis Kuremaa järve ääres ja sprinditeates Palamusel. Autoseiklus
pakkus Rita hinnangul teistsuguse
vaatenurga Jõgevale ja selle lähiümbrusele, andis põhjuse erinevates kohtades autost välja tulla,
küsimusele vastust otsides uusi
ja huvitavaid fakte teada saada
või siis lihtsalt Laiuse mäelt või
Kuremaa veski juurest avanevat
vaadet nautida. „Jõgeva on omamoodi ilus ja armas linnake. Sai
oma silmaga ära nähtud külmasammas ja külmarekordid. Pisut
kurvaks tegi Laiuse Siniallikale
viiva tee lagunenud ja mahajäetud
olek,“ täheldas ta. Rita Ojala sõnul
oli kõige suuremaks väljakutseks
kõikide punktide läbimine etteantud ajaga ja liiklusreegleid täites. Jõgeva linnas oli aga mõistlik
peotäis punkte just jalgsi läbi käia.
Jalutuskäigu jooksul avastati ägeda
väljanägemisega bussijaam, Tauno
Kangro loodud Hea Linna Vaim
kultuurikeskuse ees kivi peal peesitamas ja muudki huvitavat. Teel
koju käidi läbi ka Palamusel olnud
punktid ja puhati jalga Oskar Lutsu
„Kevadest“ tuntud kellamees Lible
pronkspõlvel.
JVT

Karukella lasteaia lapsed ja õpetajad kohtusid
Rakveres pronksist tarvaga. FOTO: KÜLLI KUND

JÕGEVA LASTEAED ROHUTIRTS
võtab konkursi korras tööle 24.
augustist 2020 ÕPETAJA (1,0
ametikohta) ja 1. septembrist
2020 LOGOPEEDI (1,0 ametikohta, üldrühmad).
Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume saata
hiljemalt 30. juuniks e-posti aadressile info@rohutirts.eu või tuua
lasteaeda Rohu 8, Jõgeva linn, 48307 Jõgeva vald. Lisainfo tel 5304
0229, 5304 0295.

TÄHELEPANU

kõik, kellel on PÕHIKOOL või KESKKOOL
jäänud lõpetamata.
•
•
•

Torma põhikoolis on sportlikud õpilased
Tänavune õppeaasta on olnud
omamoodi – alustasime tavapärase
õppega, aga lõpetasime distantsõppega. See oli küll väljakutse, ent
teisest küljest andis kehalise kasvatuse tundidele uue vaatenurga.
C. R. Jakobsoni nim Torma põhikooli õpilased on edukalt esinenud
eri spordialade maakondlikel ja
üleriigilistel võistlustel. On saadud
häid tulemusi, medaleid ja kogemusi. Tormas on tugevad võrkpallurid ja korvpallurid. Pallimängud
on läbi aegade väga populaarsed
olnud. Kevadel toimuma pidanud
traditsiooniline kooliolümpia tuli
kahjuks edasi lükata uue õppeaasta
kevadesse.
Distantsõppe ajal korraldasime
õpilastele erinevaid võistlusi, nii
klassidevahelisi kui ülekoolilisi.

Torma koolis on sportlikud õpilased. Nende innustajaks
on õpetaja Anneli Plaado. FOTO: ERAKOGU
Maikuus võttis Torma põhikool
osa Eesti Koolispordi Liidu korraldatud projektist „Looduse kilomeetrid“, kus koguti kooliperega

ühiselt 4954,96 km. Tegelikult liiguti isegi rohkem. Loosiõnn naeratas meie koolile ja võitsime 250 €
väärtuses Popspordi kinkekaardi,

Lõpetatud haridus annab eelise tööturul.
Tööandjad suhtuvad alati paremini lõpetatud haridusega
tööle kandideerijasse.
Lõpetatud haridus annab võimaluse edasiõppimiseks ja
enese täiendamiseks.

Kui Sa oled huvitatud oma katkenud haridustee jätkamisest ja selle
lõpetamisest, siis helista palun
telefonidel 5883 5563, 5332 5325, 524 1754 või
kirjuta e-mailile kool@jogevatkk.edu.ee.

mille eest saame sügisel
soetada
TÄHELEPANU
uut treeningvarustust.
kõik, kellel on PÕHIKOOL või KESKKOOL
Märtsi lõpus korraldatud
8. ja
Vestleme ning arutame, missuguseid võimalusi saaksime Sulle
jäänud lõpetamata.
9. klassi väljakutses koguti
kahe
pakkuda, et Sinu haridustee jätkuks ja edukalt lõpuni jõuaks.
Lõpetatud haridus annab eelise tööturul.
Tööandjad suhtuvad alati paremini lõpetatud haridusega tööle
nädalaga üle tuhandekandideerijasse.
kilomeetri,
haridus annab võimaluse edasiõppimiseks
ja enese tulijatele pakume ka tasuta ööbimisvõimalust Jõgeva linnas.
Kaugelt
kas joostes või rattagaLõpetatud
sõites.
Oli
täiendamiseks.
Õppetöö
on õpilastele
tasuta.
väga põnev võistlus.
Kaoled6.huvitatud
ja 7.oma katkenud haridustee
Kui Sa
jätkamisest
ja
selle lõpetamisest, siis helista palun
klassi vahel toimustelefonidel
võistlus,
ak7721550, 53325325, 5241754 või kirjuta e-mailile
Dokumente võetakse vastu tööpäeviti
kool@jogevatkk.edu.ee.
tiivsemad õpilased liikusid
iga päev
Jõgeval
Piiri Sulle
1C koolimaja õpetajate toas.
Vestleme ning arutame, missuguseid võimalusi
saaksime
pakkuda,
et Sinu
haridustee jätkuks ja edukalt lõpuni jõuaks.
kümneid kilomeetreid
ja nii
mõneJõgeva Täiskasvanute Keskkool
gi õpilase tulemus oli
kokkuvõttes
Kaugelt
tulijatele pakume ka tasuta ööbimisvõimalust Jõgeva
linnas. Õppetöö on õpilastele tasuta.
muljetavaldav.
võetakse vastu tööpäeviti Jõgeval Piiri 1C koolimaja
Uuel õppeaastalDokumente
jätkame
traõpetajate
toas.
ditsioonidega ning tegutseme
eesJõgeva Täiskasvanute Keskkool
märgil, et õpilased liiguksid palju
ja naudiksid sporti.
Soovime kõigile sportlikku
suve!
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

ANNELI PLAADO,
kehalise kasvatuse õpetaja
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Vanade pakendite uus elu

Jäätmete sorteerimine

Pakend on sageli maailmavaate teema: ühe jaoks vaid tülikas prügi,
teisele kasulik taaskasutatav tooraine. Aga olulist vahet pole, kui mõlemad toovad oma pakendijäätmed vastavatesse konteineritesse, sest
nii püsib puhas lähim koduümbrus ja paraneb ka planeedi seisukord.
Avalike pakendikonteinerite kasutus kasvab iga aastaga. Eesti
Taaskasutusorganisatsioon (ETO) suunas mullu taaskasutusse
üle 28 000 tonni pakendimaterjali, millest ligi pool koguti avalike
pakendikonteineritega!
Nagu teada, valmistatakse pakenditest väga palju uusi tooteid –
näiteks plastijäätmetest tehakse prügikotte, plasttorusid, aiamööblit,
terrassilaudu, lillepotte jms. Klaas sulatatakse ja vormitakse taas pudeliteks ning purkideks. Metallijäätmed saavad uue elu kus iganes,
mobiiltelefoni korpustest autode varuosadeni. Taaskasutatud paberist
ja papist tehakse näiteks Räpina Paberivabrikus pakkenurki, kirjatarbeid, dokumendikaasi ja palju muud. Suur osa pakendeid liigub ka
piiri taha oma taassündi läbi tegema.

Roheline konteiner ootab eelkõige klaasi, klaaspudeleid ja -purke.
Sinine konteiner on mõeldud paberi ja papi jaoks (kastid, karbid,
kotid ja pakkepaber).
Kollane konteiner on kõige multifunktsionaalsem. Selle sisse sobivad plast (tarbekaupade, toiduainete, jookide ja kosmeetika pudelid
ja topsid), metall (konservikarbid, alumiiniumpurgid, kanistrid, metallkorgid ja -kaaned), joogikartong (piima-, mahla- ja veinipakendid)
ning muust materjalist pakendid.
Olgem tublid
Üldinimlikud väärtused – nagu seda on lugupidav suhtumine iseendasse, teistesse ja keskkonda – kujunevad välja lapseeas ja täiskasvanute
eeskujul! Püüdkem üheskoos hoida oma koduümbrus ja kogu Eesti
loodus puhtana ning aidata pakenditel alustada uut elu.
Midagi keerulist siin ju pole. Kõik algab ja lõpeb pakendikonteineris!

Pakendi eluring on meie kõigi elu ring
Puhtama elu nimel!
Pakend pole tavaline olmeprügi, mistõttu enne konteinerisse toomist võiks ta olla mõistlikul määral puhtaks tehtud. Samuti peaksid
pakendid olema tühjad ja kuivad ning liigiti sorteeritud.
Ohtliku tarbekeemia tühjad pakendid (välja arvatud surve all olevad nn aerosoolpakendid) võib samuti viia pakendikonteinerisse. Kuid
tarbekeemia alla mitte kuuluvate ohtlike kemikaalide pakendid tuleb
viia jäätmejaama või ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Vahel arvatakse, et biolagunevad jäätmed (näiteks toit) sobivad
samuti pakenditega koos taaskasutusse, kuid nii see ei ole. Vedela ja
määriva jäätmega kokku puutumine võib muuta pakendimaterjalid
taaskasutamiseks hoopis kõlbmatuks. Kahjuks tuuakse endiselt pakendikonteineritesse (ja nende kõrvale) ka sinna mitte sobivat olme- ja
ehitusprügi, mööblit, rõivaid, jalanõusid jms. Selline tegevus ei aita
kuidagi kaasa pakendite kogumisele ja taaskasutamisele ning on ka
otsene seaduserikkumine, mille eest on ette nähtud kopsakad trahvid.

MTÜ EESTI TAASKASUTUSORGANISATSIOON

Palju värve, lihtne loogika
Kõige paremini on teemakohane teave leitav internetist. Veebilehel
www.kuhuviia.ee on olemas info kõikide jäätmeliikide äraandmise
võimalustest – kodule kõige lähemal asuvad pakendikonteinerid on
sealt lihtsasti leitavad.
Eestis kasutatavad pakendikonteinerid on kolme värvi ja iga konteineri peal on alati kirjas, mida võib antud konteinerisse panna.

JÄÄTMEJAAMA JA JÄÄTMEKOGUMISKOHTADE LAHTIOLEKUAJAD
TASU eest
arveldada saab
sularahas

TASUTA võetakse vastu
Kogumiskoht

Lahtiolekuajad

elektri- ja
elektroonikaseadmed
(nt pesumasin, TV jne)

rehvid

vanapaber

pakend

ohtlikud
jäätmed

suurjäätmed (nt
mööbel, diivan,
vaip jne), 120 €/t

Haldaja, AS
Epler&Lorenz kontakt

Jõgeva aleviku
jäätmekogumiskoht
(Jõgeva alevik, Poe
tn 2a)

avatud:
paaritu nädala
L 9–12
paaris nädala
L 13–16

x

x

x

x

x

tel 742 1398

Kuremaa
jäätmekogumiskoht
(Soomevere küla,
Tammemetsa tn 3)

avatud:
paaris nädala
L 9–12
paaritu nädala
L 13–16

x

x

x

x

x

tel 742 1398

Laiuse
jäätmekogumiskoht
(Laiuse alevik,
Siniallika tee 5)

avatud:
N 15–18
paaritu nädala
L 9–12
paaris nädala
L 13–16

x

x

x

x

x

tel 742 1398

Siimusti
jäätmekogumiskoht
(Siimusti alevik, Kaave
tee 5a)

avatud:
paaris nädala
L 9–12
paaritu nädala
L 13–16

x

x

x

x

x

tel 742 1398

Vaimastvere
jäätmekogumiskoht
(Vaimastvere
küla, Vaimastvere
remondiruum)

avatud:
paaritu nädala
L 9–12
paaris nädala
L 13–16

x

Palamuse
jäätmekogumiskoht
(Palamuse alevik,
Jäätmejaama)

avatud:
E 15–18
paaritu nädala
L 13–16
paaris nädala
L 9–12

x

Jõgeva jäätmejaam
(Jõgeva linn, Toominga
32). Saab läbi Jõgeva
Veevärgi kinnistu
(Toominga 34, Jõgeva
linn)

18. juuni 2020

JÕGEVA VALLA TEATAJA

x

x

x

x

x

x

tel 742 1398

Viimasel ajal on tulnud taaskasutusorganisatsioonidelt ning elanikelt palju kaebusi, et segapakendikonteinerisse on pandud mittevastavaid jäätmeid: ilukilpe, nõusid, toidujäätmeid, kelke, kasutuskõlbmatuid riideid jne. Nädalast nädalasse on probleemid Jõgeva linnas
Turu ja Piiri tänava parklas ning Vaimastveres ja aeg-ajalt Palamusel.
Meeldetuletuseks:
• Tagatisrahaga pakend (ehk pandipakend) vii tagasi pakendi
tagastuspunkti. Ainult nii saad pakendi eest tagatisraha.
• Segapakend vii segapakendijäätmete konteinerisse. Kui segapakendikonteineri kõrval ei ole eraldi klaaspakendikonteinerit, läheb
klaaspakend segapakendi konteinerisse. Jälgi konteineri märgistusi, et teada, mida kuhu panna. Pakendid saab ära anda tasuta.
Pakendite kogumisega tegelevad taaskasutusorganisatsioonid. Kui
sa ei tea, kus asub lähim pakendikonteiner, uuri seda keskkonnaspetsialistilt (tel 776 6509) või taaskasutusorganisatsioonide
kodulehtedelt:
Eesti Taaskasutusorganisatsioon
(https://www.eto.ee/eto-konteinerid/)
Eesti Pakendiringlus
(https://pakendiringlus.ee/pakendikonteinerid/avalik/),
Tootjavastutusorganisatsioon (www.tvo.ee).
• Vanapaber ja -papp pane vanapaberi ja -papi konteinerisse. Jõgeva
linnas 36 ja enama korteriga elamutel on kohustuslik paberi- ja
kartongijäätmete konteiner ning veosagedus vähemalt üks kord
nelja nädala jooksul. Teistel elanikel on võimalus vanapaber ja
-papp viia Siimusti, Kuremaa, Palamuse, Laiuse, Vaimastvere või
Jõgeva aleviku jäätmekogumiskohta, Jõgeva jäätmejaamas võib
kasutada avalikke konteinereid.
• Biolagunevad jäätmed komposti piisava ruumi olemasolul oma
aias. Jõgeva linnas on 36 ja enama korteriga elamutel kohustuslik
eraldi biolagunevate jäätmete konteiner.
• Aia- ja haljastusjäätmed komposti piisava ruumi olemasolul oma
aias, vii Jõgeva jäätmejaama, Torma prügilasse või Painkülas asuvasse Mammu jäätmekäitluskohta, mida haldab Kobrit OÜ (tel
5303 7664, e-post: jaak@kobrit.ee).
• Ohtlikud jäätmed vii Palamuse, Vaimastvere või Laiuse jäätmekogumiskohta või Jõgeva jäätmejaama. Vanad ravimid saab viia
ka apteeki.
• Ehitus- ja lammutusjäätmed on soovitav koguda eraldi: puit-, metall- ja püsijäätmed (näiteks tellised) ning muu ehituspraht. Need
tuleb viia jäätmejaama või anda üle jäätmekäitlejale. Ehitus- ja
lammutusjäätmete segu üleandmisel tuleb jäätmejaamas ja Torma
prügilas maksta või maksta üleandmisel jäätmekäitlejale.
• Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed saab tasuta ära anda
Siimusti, Vaimastvere, Palamuse, Kuremaa, Laiuse ja Jõgeva aleviku jäätmekogumiskohta või Jõgeva jäätmejaama. Juppideks lammutamata seadmeid saab ära anda tasuta. Kui seade ei ole tervik,
siis võidakse küsida puuduva osa materjali eest tasu.
• Romusõidukid on võimalik ära anda tasuta ja romu vastuvõtmisel võib ettevõte maksta ka väikese summa. Jõgeva vallas tegelevad romusõidukitega Semako Romulad OÜ (tel 508 3047, info@
romulad.ee) ja alates 1. juulist 2020 Croniment Nordic OÜ (tel
501 7752, andres@em.ee). Autoromu vastuvõtmisel väljastatakse
kliendile sõiduki vastuvõtmise teatis ja vastuvõtja kustutab sõiduki
liiklusregistrist.
• Patareid ja akud vii tasuta ükskõik millisesse poodi, kus neid
müüakse. Sul ei ole kohustust uut patareid või akut osta. Poodides
on spetsiaalsed konteinerid patareide ja akude kogumiseks.
• Vanarehvid saab viia Siimusti, Vaimastvere, Kuremaa, Laiuse,
Palamuse ja Jõgeva aleviku jäätmekogumiskohta ning Jõgeva
jäätmejaama. Vanarehvid saab kõikidesse vanarehvide avalikesse
kogumispunktidesse ära anda tasuta, sõltumata rehvide kogusest.
Juhul, kui tegemist on aastatega kogunenud suurema rehvikogusega (näiteks veoauto koorem rehve), tuleks eelnevalt ühendust võtta
MTÜga Rehviringlus (logistik@rehviringlus.ee, tel 5887 2351).
• Tekstiil ja rõivad, jalatsid – puhtad ja korralikud riided anna sõpradele-tuttavatele, taaskasutuskeskusele ja teistele asutustele, kes
soovivad abivajajaid aidata. Ülejäänud tekstiil ja rõivad vii Jõgeva
jäätmejaama või Torma prügilasse. Kasutuskõlbmatud jalatsid pane
olmejäätmete konteinerisse. Samuti võid väiksemas koguses kasutuskõlbmatuid rõivaid ja tekstiil panna olmejäätmete konteinerisse.
Segaolmejäätmete konteinerisse pane näiteks kassiliiv, foolium,
mähkmed, hügieenisidemed, raskesti puhastatav pakend, küpsetuspaber, kosmeetika, kummist esemed, tolmuimeja tolmukott, näritud
näts, toidujäätmetena tekkivad kondid, CD-plaadid, kassetid, tühjad
vildikad, katkised kruusid ja taldrikud, mänguasjad jne.
TAIMI EESMÄE,
keskkonna peaspetsilist

x

x

x

x

Lahtiolekuajad: T–R 10.00–18.00, L 10–14
lõuna 12.30–13.00
TASUTA VÕETAKSE VASTU PAKENDEID, PABER JA KARTONG, ELEKTROONIKASEADMED, REHVID, PATAREID
JA OHTLIKUD JÄÄTMED (V.A ASBESTI SISALDAVAD JÄÄTMED). ÜLEJÄÄNUD JÄÄTMED VÕETAKSE VASTU
VASTAVALT KEHTIVALE HINNAKIRJALE.

Jäätmekogumiskohtadesse palun tuua ainult neid jäätmeid, mis on märgitud "x".

tel 742 1398

Jõgeva Valla Teataja väljaandja: Jõgeva Vallavalitsus
Toimetajad: Riina Mägi, Marge Tasur

Jäätmejaama tel 776
2815 (jäätmejaama
lahtiolekuaegadel)
AS EplerjaLorenz
7421398 (tööpäeviti
9.00–16.30)

Kaastööd ja teated: vallaleht@jogeva.ee. Toimetus võib tekste
lühendada ja jätta vajadusel avaldamata. Toimetus ei vastuta
reklaamide sisu eest.
Trükkija: Prindi.me OÜ
Ilmub: kaks korda kuus neljapäeviti, jaanuaris ja juulis kord kuus
Tiraaž: 6800
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Sündmused Jõgeva vallas
23.06 kell 15 saabub võidutuli Jõgevale kultuurikeskuse ette.
Kell 16 jõuab võidutuli Laiuse kalmistule Vabadussõjas langenute mälestusmärgi ja Palamuse rahvamaja juurde ning Kõnnu
lahingpaiga mälestussamba jalamile.
TEATER
05.07 kell 14 Oskar Lutsu huumoripreemia üleandmine Palamuse laululaval
05.07 kell 19 kontsert-etendus „Agulihärrad“ Palamuse laululaval. Pääse: 17/15 €. Info: 5306 0460.
20.07 kell 19 komöödiateatri etendus „Pimekohting“ Palamuse
laululaval. Piletite eelmüük Piletilevist ja Palamuse rahvamajast.
KINO
22.06 kell 13 romantiline komöödia „Emma“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 €, pensionär, õpilane 2,5 €, pereliikme soodustus 2 €.
30.06 kell 15 animafilm „Edasi“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 € pensionär, õpilane 2,5 €, pereliikme soodustus 2 €.
30.06 kell 18 koguperefilm „Ürgne kutse“ Jõgeva kultuurikeskuses. Pääse: 3,5 € pensionär, õpilane 2,5 €, pereliikme soodustus 2 €.
SPORT
25.07 kell 14 Lauri Ausi mälestusvõistlus jalgrattasõidus stardiga Luual. Lisainfo: Kaido Kriit 5198 0977.
01.08 kell 14 „Paunvere Rammumees“ Palamuse rahvamaja
parklas
KOGUDUSED
21., 28.06 kell 11 jumalateenistus Torma kirikus
28.06 kell 11 jumalateenistus Jõgeva koguduses
05.07 kell 11 jumalateenistus armulauaga Jõgeva koguduses.
Kaasa teenib diakon Igor Gräzin (pihikõne ja jutlus).
12. (apostlite pühapäev), 19. ja 26.07 kell 11 jumalateenistus
Jõgeva koguduses
12., 19., 26.07 kell 11 jumalateenistus Torma kirikus
02., 09., 16. (kiriku aastapäev ja hõbeleeripüha), 23., 30.08
kell 11 jumalateenistus Torma kirikus
NÄITUSED
13.05–28.06 näitus Palamuse muuseumis „120 aastat vabatahtlikust tuletõrjest Palamusel“ Pääse: 2 €.
26.05–31.07 kunstistuudio „Suvi“ maalide näitus Jõgeva kultuurikeskuses
02.06–30.06 Saima Männo näitus „Vaikusevarjundid“ Betti Alveri muuseumis
04.06–08.07 akvarelligalerii Kala esitleb Olga Tjurina personaalnäitust „Mäng sümbolitega“ Jõgeva linnaraamatukogus
04.06–30.09 näitus Eesti rahvatantsu emast Anna Raudkatsist
„Kanname südames Tuljaku tuld“ Torma rahvamajas. Näituse
külastamine eelnevalt kokku leppida telefonil 5800 5934.
1.07–30.07 saab Palamuse muuseumis vaadata näitust „EESTI.
TALU. FILM“. Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse ja Eesti Filmimuuseumi koostöös valminud väljapanek annab
kolmeteistkümne armastatud linateose näitel ülevaate sellest,
kuidas kajastub eesti taluarhitektuur meie filmikunstis.
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Jõgeva vallavolikogu
ja -valitsus õnnitlevad
juunikuu juubilare!
Elle Kuusik

75

Viktor Kristovart

75

Helgar-Jüri Aun

75

Rein Pall

75

Madis Purik

75

Jaan Padrik

80

Elvi Kaur

80

Tiiu Aasmäe

80

Helgi Perm

80

Arvo Saar

80

Alida Petraitis

80

Helja Lõhmus

80

Asta Bender

80

Malle Tammel

80

Elle Kuusik

80

Peeter Soodla

80

Valev Nurk

80

Valve Laks

85

Ludmilla Kaarepere

85

Daisy-Virve Tallinn

85

Viktor Unt

85

Erna Gladõševa

90

Arnold Raidvere

90

Eha Kaha

90

Silvi Tamme

90

Laine Meerits

95

EELK Laiuse koguduse
juhatuse nimel tänan kõiki,
kes käesoleval aastal on
annetanud kiriku ja pastoraadi
taastamise heaks.
Urve Leidre, Katrin Möllits, Silvia Remmel, Anna
Mägi, Ülle Murumets, Jaan Lepp, Liina Sumberg,
Vaike Kaibald, Viiu Soosõrv, Kea Lätte, Teet Põder,
Elmo Pärtelpoeg, Aare Olgo, Kaja Ferschel-Pärn,
Ilo Jaik-Riedberg, Clauss Riedberg, Katrin Etverk,
Toomas Etverk ja Hellis Tamm.

Õnnitleme Jõgeva valla
noorimaid kodanikke ja
nende vanemaid!
Mikk-Sander Teras
Jass Oliver Toome
Siim Vaht

29.05.2020
03.06.2020
05.06.2020

EELK Torma Maarja
koguduses
• Leerikursus alustab 28. juunil kell 14 Torma pastoraadis.
• 16. augustil on kiriku 253. aastapäeva ja hõbeleeripüha
jumalateenistus kell 11. Jutlustab õpetaja Urmas Oras.
Hõbeleeri tulijatel palume koguneda pastoraadis hiljemalt kell
10.45 ja eelnevalt oma nimi üles anda õpetaja Mehis Pupartile
(nii saab tunnistused juba varakult valmis kirjutada). 1995.
aasta leerilaste nimekirjaga saab tutvuda koguduse kantseleis.
Hõbeleeri võivad tulla ka varasematel aastatel konfirmeeritud.
Koguduse õpetaja Mehis Pupart: 5562 5116,
776 4369, mehispupart11@gmail.com

Kalmistupühad
Jõgeva vallas
• Laiuse kalmistul 21. juunil kell 11.00. Kasutusel laululehed, toimub korjandus kiriku ja pastoraadi taastamise tarbeks.
• Kaarepere kalmistul 27. juunil. Kell 11.00 on jumalateenistus kirikus, kell 12.30 kalmistul.
• Jõgeva koguduse kalmistupüha Siimusti kalmistul
21. juunil. Kell 12.00 teenistus kalmistu kabelis (kiriklas eraldi teenistusi sel päeval ei toimu).
• Palamuse uuel kalmistul 23. juunil. Armulaud kirikus kell 11.00, teenistus kalmistul kell 12.00. Teenib
EELK Palamuse koguduse hooldajaõpetaja Urmas
Oras. Mälestamisi saab kirja panna enne armulauda
kirikus ja enne jumalateenistust uuel kalmistul või
saata e-aadressile: urmas.oras@eelk.ee.
• Torma kalmistul 5. juulil. Kell 10.00 armulauatalitus kirikus, kell 11.00 jumalateenistus kalmistul.
Esineb Torma puhkpilliorkester Kristi Talistu juhatusel. Vihma korral toimub jumalateenistus kirikus.
• Laiusevälja kalmistul 2. augustil kell 14.00.
• Saduküla kalmistul 2. augustil algusega kell 16.00.

Õnnistussooviga õpetaja Margit Nirgi

Jõgeva
taaskasutuskeskus
ootab külastajaid!
Ole keskkonnasõbralik ning anna oma
vanadele asjadele uus elu või soeta soodsalt
midagi sobilikku selga või koju!
Keskuses võtame annetustena vastu müügiks
kõlblikke asju. Oodatud on terved ja puhtad riided, jalanõud, mööbel, töötav kodutehnika, kodusisustus (tekstiil, lambid,
toidunõud jm), kõikvõimalikud hobikaubad jne.
Esemed müüme soodsate hindadega keskuse kulude katteks ja toetame abi vajavaid inimesi koostöös Jõgeva valla
sotsiaalosakonnaga.

Mälestame lahkunud
vallaelanikke

Jõgeva taaskasutuskeskus asub aadressil Nurme 7 ja on avatud
tööpäeviti kella 8.00–16.00.

Allan Tammsaar

28.07.1975–27.05.2020

Milvi Orumaa

08.06.1942–27.05.2020

Astrid Lindpere

04.11.1927–28.05.2020

Leonhard Mihkelson

23.12.1931–30.05.2020

Ilse Kruusimaa

19.06.1941–04.06.2020

Lisainfo: 5552 0346 Helve või 5552 0345 Hannes.

NB! 29. juunist 2. augustini on keskus töötaja puhkuse tõttu suletud.

